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Z nutką nostalgii…
Żeglarskie zakończenie sezonu 

Trudno nie ulec czarowi widoku dziesiątek białych żagli na 

tle błękitnej tafli morskiej. W Gdyni to powszechny obraz 

w okresie letnim, ale i coraz częstszy w porze jesiennej. 

Tegoroczny sezon żeglarski należał do bardzo udanych 

i podobnie zapowiada się jego zakończenie przewidziane 

na połowę października. Jednak już na początku 

października (1 i 2.10) odbędą się regaty o Błękitną 

Wstęgę Zatoki Gdańskiej (wszystkie klasy plus klasa 

australijska), których organizatorem jest Yacht Klub Stal 

Gdynia. Wielu fanów żeglarstwa turystycznego, co roku 

czeka na wydarzenie „Próchno i Rdza”, które odbędzie się 

6-9 października, czyli cykliczny zlot „jachtów z duszą” – 

popularnych old timerów zbudowanych z drewna lub stali. 

Zapisy już trwają, a więcej informacji można znaleźć na 

stronie http://prochno-rdza.pl. 

Z kolei w dwudniowym programie regat 15-16.10 

znajdziemy takie propozycje jak:  DeepFreeze – regaty  

dwuosobowych załóg wg klasyfikacji klasyfikacja Off-

Short Racing; Super Finał PUCHARU ARKI – Finał 

Pucharu Polski 2022 OPEN SKIFF oraz dwa wydarzenia 

w ramach oficjalnych Regat Zakończenia Sezonu – 

żeglarski „Memoriał Bitwy pod Oliwą” oraz regaty 

o Puchar Komendanta OSŻ MW. Organizatorem dwóch 

ostatnich propozycji są JKMW Kotwica Gdynia oraz OSŻ 

MW. Jesienno-letni spacer Bulwarem Nadmorskim, Molo 

Południowym, Molo Rybackim czy po Plaży Śródmieście, 

to także okazja do obserwowania treningów żeglarskich 

młodych adeptów sportów żeglarskich oraz osób 

trenujących żeglarstwo deskowe. 

Filmowa stolica Polski

Gdynia we wrześniu, tradycyjnie skupia uwagę wszystkich 

miłośników polskiego kina, a także staje się hostem dla 

wybitnych twórców, krytyków, dziennikarzy, aktorów oraz 

młodych adeptów X muzy. 47. Festiwal Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni, rozpoczął się 12 września i potrwa 

do soboty – 17 września. Jak podkreślają organizatorzy 

festiwalu polskie kino wciąż ma się znakomicie, dlatego 

to właśnie ich decyzją, liczba filmów zakwalifikowanych 

do Konkursu Głównego wzrosła do 20.  Tradycyjnie 

festiwal to także konkurs filmów krótkometrażowych 

(30-minutowych) oraz mikrobudżetowych. Atrakcję dla 

kinomanów stanowią też tematyczne przeglądy filmowe, 

w tym „Czysta Klasyka”, „Polonica” czy „Filmy z Gdyni”. 

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to nie tylko 

znakomite kino, filmy i spotkania z twórcami. Gdynia w tych 

dniach wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na kolejne 

pokazy premierowe, zaś w miejskich klubokawiarniach, 

czy lokalach gastronomicznych, toczą się do późnego 

wieczora długie, iskrzące dyskusje o obejrzanych obrazach 

oraz aktorskich interpretacjach. Każdy lokal w okolicy 

Gdyńskiego Centrum Filmowego ma wówczas swoje 

własne, wyjątkowe jury. 

„Ekonostalgia” Miejskich Hal 
Targowych 

Na Miejskich Halach Targowych w Gdyni od lat można 

zaopatrzyć się w różnorodne produkty sezonowe. Kupcy 

chętnie dzielą się przepisami oraz inspirują do tworzenia 

nowych dań. 

Na Halach można znaleźć m. in. swojskie sery, chrupiące 

ogórki małosolne i kiszone, wędliny, wędzonego łososia 

i świeżego dorsza, chrupiący chleb, domową galaretkę 

skropioną cytryną, soczyste morele, czy świeże śliwki 

węgierki. Nie brakuje również nowoczesnych propozycji, 

takich jak wytrawne kimchi czy kombucha. Okazją do 

poznania kupców oraz skosztowania ich specjałów są 

spacery kulinarne, które stały się już w naszym mieście 

tradycją. Ostatni z nich – „Smaki Hali” – poprowadził 

Arkadiusz Brzęczek, promotor gdyńskiej historii, kultury 

i architektury, autor książek, w tym cyklu „Sekrety 

gdyńskich kamienic”. Podczas spacerów kulinarnych, 

można porozmawiać z kupcami, wymienić się 

z nimi spostrzeżeniami, posłuchać wskazówek na temat 

przygotowywania potraw z ich produktów, spróbować 

regionalnych smakołyków i odkryć nowe smaki. Już 24 

września odbędzie się wyjątkowe Święto Hal Targowych, 

w tym roku pod hasłem – „Ekonostalgia”. W ramach 

licznych warsztatów, będzie można dowiedzieć się, jak 

zminimalizować produkowane przez siebie odpady, 

wykonać zdrowe kosmetyki i naturalne środki czystości 

z łatwo dostępnych produktów oraz jak przygotować 

posiłki wykorzystując resztkowe odpady. Święto Hal 

Targowych to liczne atrakcje, m. in. spacery i warsztaty 

kosmetyczno-ziołowe, zajęcia z szycia siatek, zabawy 

konstrukcyjne dla dzieci, pokazy kulinarne i wiele innych. 

Wstęp wolny! 

Więcej informacji można znaleźć na facebookowym profilu 

Miejskich Hal Targowych: @haletargowegdynia. 
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47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 

w tym roku organizowany w dniach 12–17 września 2022, 

udowadnia, że polskie kino wciąż ma się znakomicie. 

W Konkursie Głównym znalazło się aż 20 filmów! 

„Decyzja Komitetu Organizacyjnego, aby w tym roku 

zwiększyć liczbę filmów w głównej sekcji konkursowej, 

wynika z wysokiego poziomu produkcji filmowej ostatnich 

dwunastu miesięcy. Mam nadzieję, że goście, uczestnicy 

i widzowie, licznie akredytowani w tym roku, będą tego 

samego zdania” – przekonuje Leszek Kopeć, dyrektor 

FPFF. Z kolei Tomasz Kolankiewicz, dyrektor artystyczny 

wydarzenia dodaje: „Tak wysokiego poziomu zgłoszonych 

filmów nie było od dawna. Programując Konkurs Główny, 

muszę pamiętać, że Festiwal jest przekrojową prezentacją 

polskiego kina – filmy powinny układać się w możliwie 

jak najpełniejszą paletę barw i wrażliwości. Staram się 

zachować harmonię między kinem artystycznym a tym 

z większym potencjałem komercyjnym, między filmami 

realistycznymi a wizyjnymi, między głosem twórców 

młodych i doświadczonych”. 

Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 

zakwalifikowało się 30 filmów wyprodukowanych 

przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, 

a także w ramach programu „30 minut” Studia Munka 

– Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Ostatnią sekcją 

festiwalową jest Konkurs Filmów Mikrobudżetowych. 

Na 47. FPFF po raz pierwszy w historii przyznana zostanie 

nagroda „Klimatyczny film”, zainicjowana i ufundowana 

przez markę Electrolux, która ma wyróżnić najbardziej 

przyjazną środowisku produkcję filmową.  Festiwal żyje 

także pokazami specjalnymi, pozakonkursowymi, w tym 

roku będą to m.in.: „Czysta Klasyka” – przegląd polskich 

filmów zrekonstruowanych cyfrowo, który poświęcony 

jest setnej rocznicy urodzin Jerzego Kawalerowicza; 

„Polonica” – pokazy zagranicznych produkcji 

zrealizowanych z udziałem polskich twórców, a także cykl 

z pierwiastkiem lokalnym „Filmy z Gdyni”.

Więcej o festiwalu oraz filmach zakwalifikowanych do 

konkursu można przeczytać na stronie: festiwalgdynia.pl
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Najlepsze Polskie Filmy w Gdyni

Zakupy z ludzką twarzą – 
Miejskie Hale Targowe 
w Gdyni

fot. K. Mystkowski, Festiwal Filmowy, Agnieszka Holland

fot. Mateusz Ochocki, Festiwal Filmowy
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Jacht Legia, należący do Jacht Klubu Marynarki 
Wojennej „Kotwica” ma niebanalną historię – od 
końca lat 60. XX wieku służył jako jacht szpiegowski 
kontrwywiadu Układu Warszawskiego. Podczas 
jednego z rejsów pułkownik Ryszard Kukliński, 
pośmiertnie awansowany do stopnia generała 
brygady, nawiązał kontakt z CIA. Dziś Muzeum Zimnej 
Wojny zbiera fundusze na remont jachtu i planuje 
rejsy edukacyjne.

Muzeum Zimnej Wojny im. Generała Ryszarda Kuklińskiego 

Muzeum Zimnej Wojny im. Generała Ryszarda Kuklińskiego 

(MZW) znajduje się w podziemiach dawnego komisariatu 

MO w Warszawie, w którym zamordowano maturzystę 

Grzegorza Przemyka. Eksponaty tam zgromadzone, takie 

jak mundur Kuklińskiego, jego mapy tworzone w Sztabie 

Generalnym, czy medal przekazany przez CIA, zbierano 

przez piętnaście lat. Jednego z cennych eksponatów, 

związanych z historią pułkownika Ludowego Wojska 

Polskiego i agenta wywiadu amerykańskiej Centralnej 

Agencji Wywiadowczej (CIA) – jachtu Legia – nie można 

było w muzeum umieścić. Placówka ma inne plany co 

do jednostki należącej dziś do gdyńskiego Jacht Klubu 

Marynarki Wojennej „Kotwica”: zbiera fundusze na jej 

remont i chce uruchomić na jachcie rejsy edukacyjne.

– Od końca lat 60. „Legia” służyła jako jacht szpiegowski 

w Układzie Warszawskim. Jednak Ryszard Kukliński 

wykorzystał go do nawiązania współpracy z NATO, 

przeciw rosyjskim planom wojennym. W latach 1972-

1975 Kukliński zorganizował serię rejsów z Polski do 

Belgii w celu studiowania teatru działań wojennych 

i zbierania informacji wywiadowczych służących do 

realizacji Operacji Zaczepnej Frontu Nadmorskiego. 

Jednak Ryszard Kukliński przechytrzył kontrwywiad 

Układu Warszawskiego – podczas pierwszego rejsu 

powstał list, który Kukliński w Wilhelmshaven wysłał do 

ambasady Stanów Zjednoczonych w Bonn. Zaproponował 

USA kluczową dla losów zimnej wojny współpracę. To 

na „Legii” Ryszard Kukliński pokonywał kolejne mile 

morskie, żeby potajemnie spotykać się z agentami CIA, 

w celu przekonania ich do swojej osoby oraz informacji, 

które miał zamiar przekazywać. Samotna misja generała 

Ryszarda Kuklińskiego udała się dzięki „Legii” – informuje 

zespół Muzeum Zimnej Wojny na portalu zrzutka.pl, 

poprzez który instytucja zbiera fundusze na remont jachtu.

Muzeum chce udostępnić jacht do zwiedzania oraz 

organizować na jego pokładzie rejsy edukacyjne, które 

przeniosą uczestników w świat zimnowojennej rozgrywki 

mocarstw w czasach misji pułkownika Kuklińskiego. 

Podczas rejsu goście jachtu dowiedzą się, jakie były 

tajniki działań szpiegowskich, dowiedzą się o planach 

ofensywnych ZSRR i dlaczego Kukliński zorganizował rejs 

wzdłuż morskich brzegów Europy.

– Faktycznie mamy umowę o współpracy, podpisaną 

z Muzeum Zimnej Wojny, bo na jachcie „Legia” pływał 

generał Kukliński – potwierdza i szybko urywa rozmowę 

telefoniczną komandor JKMW „Kotwica” Artur Pierzyński. 

– Nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem w morzu i są 

bardzo trudne warunki.

Umowę, dzięki której „Legię” wpisano na listę eksponatów 

MZW, podpisano w czerwcu br. Zarząd JKMW „Kotwica” liczy 

na to, że współpraca z Muzeum pozwoli wyremontować 

jednostkę, gdyż jego koszt grubo przekracza możliwości 

Klubu, który poprzez własny projekt „Wyprawa s/y Legia – 

Jack Strong” próbował zainteresować remontem instytucje 

państwowe i sponsorów. Niestety bezskutecznie.

Ten drewniany kecz został zbudowany w 1968 roku 

w Gdańskiej Stoczni Jachtowej Stogi dla Sekcji Żeglarskiej 

Wojskowego Klubu Sportowego Legia w Warszawie, 

którą jednak rok później rozwiązano. Dwa lata później jej 

członkowie założyli Jacht Klub Atol, który przejął „Legię”. 

Wicekomandorem, a później komandorem i sternikiem 

został mjr Ryszard Kukliński. Wywiad wojskowy PRL 

chciał wykorzystać działalność sportową do prowadzenia 

rozpoznania przyszłego frontu wojny z NATO. Podczas 

rejsów załogi jachtów cumowały w portach w północnych 

Niemczech, Danii, Belgii i Holandii, gdzie planowano 

przeprowadzić Operację Zaczepną Frontu Nadmorskiego, 

zatwierdzoną w 1970 r. przez gen. Wojciecha 

Jaruzelskiego. Polskie oddziały miały dokonać desantu 

morskiego przez Morze Północne na wybrzeże należącej 

do NATO Danii, północne rejony RFN i Holandii – czyli 

obszar „turystycznych” rejsów s/y „Legia”. Poza desantem 

morskim planowano użycie kilkudziesięciu taktycznych 

rakiet atomowych. Kukliński (pseudonim Jack Strong), 

zdobyte przez siebie strategiczne plany ataku ZSRR i armii 

Układu Warszawskiego na Europę Zachodnią i NATO, 

czyli de facto rozpętania III wojny światowej, przekazał 

Amerykanom.

Po ewakuacji Ryszarda Kuklińskiego z Polski przez CIA, 

kiedy to przekazał informację o planie wprowadzenia 

w Polsce stanu wojennego, a kontrwywiad PRL wpadł na 

trop amerykańskiego szpiega, s/y „Legia” został przejęty 

przez Jacht Klubu Morski (ob. Jacht Klub Marynarki 

Wojennej „Kotwica” w Gdyni), gdzie używano go do 

szkolenia załóg.

Jednak by móc zrealizować plany edukacyjne związane 

z jachtem, trzeba przywrócić mu dawną świetność, 

ponieważ jak mówi jego kapitan i opiekun Czesław 
Różański, łódź zbyt długo stała na świeżym powietrzu 

i jest rozeschnięta. Ponadto cieknie nigdy nie wymieniany 

pokład. Na ten cel Muzeum Zimnej Wojny chce uzbierać 

200 tys. zł. Ale to i tak kropla w morzu potrzeb. Remont 

generalny jednostki może kosztować około 2 mln zł. Jak 

na razie przeprowadzono bieżący remont estetyczny – 

odnowiono burty kosztem 14 tys. zł. Dzięki temu jacht, 

który stał długo na kei przy nabrzeżu Młodych Żeglarzy, 

mógł dzisiaj zostać ponownie zwodowany w basenie 

żeglarskim M. Zaruskiego.

Chętni by wesprzeć zbiórkę na remont „Legii” mogą 

wpłacać datki poprzez portal zrzutka.pl

Dla darczyńców przewidziano nagrody:

Każdy wpłacający otrzyma w Muzeum Zimnej Wojny (po 
okazaniu dowodu wpłaty) książkę wraz z gadżetami. Dla 

pięciu najhojniejszych darczyńców zaplanowany zostanie 

specjalny rejs, jeszcze w 2022 roku.  Zbiórkę organizuje 

Fundacja Józefa Szaniawskiego prowadząca Muzeum 

Zimnej Wojny im. Generała Ryszarda Kuklińskiego 

(www.muzeumzimnejwojny.com) i Izbę Pamięci 

Generała Kuklińskiego oraz Wirtualne Muzeum Generała 

Kuklińskiego – www.generalkuklinski.com.

fot. Przemysław Kozłowski, Gdynia, jacht Legia 

fot. zbiory Muzeum Zimnej Wojny, generał Kukliński

Szpiegowski jacht gen. Kuklińskiego „Legia” 
potrzebuje remontu
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Dom Zdrojowy w Gdyni – dzisiaj Dom Marynarza
Dom Zdrojowy powstał w 1929 r. według projektu warszawskiego architekta 

Adama Knauffa. 

Placówkę wybudowano przy al. Marszałka Piłsudskiego (wówczas al. Kasyna), 

ze względu na przesuwanie się gdyńskiego letniska w kierunku Orłowa. 

Budynek został ulokowany w dolinie, osłoniętej z trzech stron wzgórzami, 

z dostępem do morza od strony wschodniej. Dom Zdrojowy składał się 

z części hotelowej (z luksusowymi pokojami) oraz łazienkowej (z 26 wannami 

dla leczniczych zimnych i ciepłych kąpieli w wodzie morskiej).  Na parterze 

znajdowały się: wielka sala restauracyjna, dancingowa i bilardowa.

W 1947 r. budynek został przekazany Polskiej Marynarce Handlowej 

z przeznaczeniem na Dom Marynarza. 

fot. Zlot „Próchno i Rdza”, materiały organizatora

fot. sklep Reset
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Zlot jachtów „Próchno i rdza”

Reset – nadmorski dizajn w klimacie vintage

Nie lada gratka dla miłośników jachtów, w tym jednostek 

zabytkowych, oraz rzemieślniczo wytwarzanych z drewna 

i stali. To już 14. zlot jachtów z duszą „Próchno i rdza”, 

który ponownie zawita do portów żeglarskich w Gdyni. 

Czar tych wciąż pływających, morskich arcy-jachtów 

można poznać i najlepiej ocenić samemu, w tym biorąc 

udział m.in. w zwiedzaniu jednostek oraz innych atrakcjach 

zlotu. Jachty przepięknie prezentują się zarówno na 

wodzie, jak i zacumowane przy nabrzeżach mariny.     

W dniach 6-9 października morskie oldtimery po raz 

kolejny zawiną do Gdyni. Jak podkreśla Joanna Zielińska, 

przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, jachty „z duszą” 

przyciągają tysiące osób i zachęcają do rozpoczęcia 

przygody z żeglarstwem. 

Na mapie Gdyni pojawiło się nowe miejsce z nadmorskim 

klimatem. Reset to autorski sklep z dizajnem, galeria, 

miejsce spotkań, a nawet pracownia renowacji mebli. 

Można tu znaleźć wyjątkowe przedmioty codziennego 

użytku – do domu, na prezent, dla dzieci. 

W Resecie dostępne są m.in. kultowe kubki Mamsam, 

których wzory zaprojektowali świetni graficy, 

opowiadające o modernizmie, współczesności 

i Trójmieście, bałtyckie pamiątki gdańskiej marki Zatoka, 

sygnowane reprinty plakatów twórców Polskiej Szkoły 

Plakatu, odnowione stołeczki z lat 60., ręcznie malowane 

piny Pinswear, wydawnictwa Fundacji Bęc Zmiana, 

poświęcone Gdyni publikacje Arkadiusza Brzęczka, a także 

książki nowych gdynianek: Beaty Bochińskiej (o dizajnie) 

i Aleksandry Boćkowskiej (o PRL), i wiele więcej.

Jak mówi założycielka Resetu, Agata Hasiak: „Stawiamy 

na unikatowość, bliskie są nam idee odpowiedzialnego 

handlu, od początku działalności propagujemy 

– Od wielu lat gościmy na początku października jachty 
drewniane i stalowe. Słowa „próchno” i „rdza” są troszeczkę 
po to, by zachęcić wszystkich do przyjścia, bo te jachty 
naprawdę są w świetnym stanie technicznym. Podróżują 
nie tylko po wodach Bałtyku, także są to doskonałe jachty – 

opowiada Joanna Zielińska dla portalu gdynia.pl 

W swojej historii zlot gościł prawie 90 różnych jednostek. 

Tylko jedna z nich brała udział we wszystkich edycjach – 

stalowy J-80, s/y Mestwin.

Zlot jachtów z duszą „Próchno i rdza” odbywa się dzięki 

Szkole Żeglarstwa „Sekstant”, którą prowadzi kpt. Maciej 

Sodkiewicz, a która zajmuje się organizowaniem rejsów 

morskich oraz szkoleniami doskonalącymi wiedzę 

i umiejętności żeglarskie. 

Na zlot wciąż można zapisać się ze swoją jednostką, o ile 

spełnia się stawiane przez organizatorów wymogi. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

www.prochno-rdza.pl 

recykling, większość rzeczy w naszym sklepie powstaje 

w limitowanych seriach. Współpracujemy głównie 

z niszowymi, polskimi producentami i projektantami, ale 

znajdziecie też marki ze świata”. 

Agata Hasiak jest z wykształcenia ekolożką 

i kulturoznawczynią, a z wyboru – miłośniczką dizajnu. 

Z Trójmiastem związana od kilku lat, w 2020 r. zamieszkała 

w Gdyni. „Znalazłam tu oddech i genius loci, których 

brakowało mi w Warszawie” – mówi. Wciąż zachwyca się, 

że morze, modernizm i las mogą być w jednym miejscu. 

Dlatego też zdecydowała się zamknąć Reset po 11 latach 

funkcjonowania na warszawskim Mokotowie i otworzyć 

zupełnie nowy w gdyńskim Śródmieściu. Marzy, żeby 

wokół Resetu powstała społeczność osób ciekawych 

Gdyni, dizajnu i przeszłości.
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12. Weekend Architektury / fot. Przemysław Kozłowski



Kalendarium Morskie 2022
WYDARZENIA MORSKIE – ŻEGLARSKIE

24-25.09 CoolDown, cykl regat załóg dwuosobowych, 
Gdynia, Zatoka Gdańska

1-2.10 71 Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej

6-9.10 XIV Zlot jachtów z duszą, Próchno i Rdza 2022

15-16.10 DeepFreeze, regaty Offshore Special 

15-16.10 Regaty zakończenia sezonu

15-16.10 Super Finał PUCHARU ARKI – Finał Pucharu 
Polski 2022 OPEN SKIFF

WYCIECZKOWCE W GDYNI / Nabrzeże Francuskie

22.09 Wycieczkowiec „Marina”, godz. 7:00

Szczegóły: www.port.gdynia.pl

WARSZTATY / SPACERY / KONKURSY KREATYWNE / 
WYSTAWY

do 14.10 Ewa Manuszewska wystawa „Pop-up”, Galeria 
Debiut, wernisaż godz. 12:30, wstęp wolny

21.09 Smacznego! – gastronomiczny spacer dla seniorów 
w ramach Klubu Doborowego Towarzystwa, Muzeum Miasta 
Gdyni, godz. 11:00, wstęp wolny

21.09 Historia portu z artystami: MORZE \ MIASTO \ PORT 
– oprowadzanie po wystawie, Muzeum Miasta Gdyni, godz. 
12:00, wydarzenie biletowane

22.09 Żywa Biblioteka – spotkanie w konwencji biblioteki, 
gdzie książkami są ludzie oraz ich prawdziwe historie, 
ul. Bernarda Chrzanowskiego 14/2, godz. 16:00, wstęp 
wolny, obowiązują zapisy

23.09 Wernisaż wystawy: „Wymiary Nowoczesności. Gdynia 
w fotografiach H. Poddębskiego”, Muzeum Miasta Gdyni, 
godz. 18:00, wstęp wolny

24.09 Las w słoiku – warsztaty tworzenia lasu w szkle, 
Kalamo, godz. 11:00, wydarzenie biletowane 

24.09 Spacer: „Oscarowy Spacer”, Gdyńskie Centrum 
Filmowe, godz. 14:00, wstęp wolny

24.09 Spacer po Kamiennej Górze, odwiedziny 
w najciekawszych miejscach urbanistycznego miasta-
ogrodu, czyli Kamieńca koło Gdyni, al. Marsz. 
Piłsudskiego 18, godz. 11:00, wstęp wolny

24-25.09 Mini Open House Gdynia na święto filmu!

25.09 Spacer: „Klatki Karoliny”, Orłowska 39 (Liceum 
Plastyczne), godz. 11:00, wstęp wolny

25.09 Spacer: „Gdynia kinowa, Gdynia filmowa”, Gdynia 
InfoBox, godz. 15:00, wstęp wolny

do 27.09 Wystawa prac Zofii Różyckiej „Pies z Ciapkowa”, 
Galeria Gdyńskiego Centrum Filmowego, wstęp wolny

28.09 Slam Poetycki, Desdemona, godz. 19:00, wstęp wolny

30.09 Odkryj Karwiny z przewodnikiem, Patroni ulic 
Karwin (spacer dla seniorów), parking przy sklepie 
Biedronka (ul. Korzenna 19), godz. 11:00, wstęp wolny

30.09 Noc Naukowców LEM 2.0 ‘22, Experyment, 
godz. 18:00-00:00, wydarzenie biletowane

4-5.10 V edycja Konferencji Wodorowej PCHET 2022, 
PPNT Gdynia, godz. 9:00, wstęp wolny, obowiązują zapisy 

11.10 Prelekcje o Kamiennej Górze, modernizm i literatura 
– architektoniczno-literacka przechadzka po fotograficznych 
zakamarkach Kamiennej Góry, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 
godz. 17:00, wstęp wolny

16.10 Odkryj sekrety Śródmieścia – spacer, Centrum 
Aktywności Rodziny, godz. 11:00, wstęp wolny

FESTIWALE, WYDARZENIA PLENEROWE

23-25.09 Weekend Kulinarny, więc informacji fb: 
szlakkulinarnycentrumgdyni

23-25.09 Dary Ziemi 2022, Park Kolibki w Orłowie, 
godz. 10:00, wydarzenie biletowane

24.09 Święto Hal, Miejskie Hale Targowe, więcej informacji 
fb: haletargowegdynia

2.10 Formoza Challenge Gdynia, Babie Doły – Plaża, 
godz. 9:00, wydarzenie biletowane

KONCERTY

22.09 The Muddy Vistula, Blues Club, godz. 19:30, 
wydarzenie biletowane

22.09 Riverside 20, Gdynia Arena, godz. 20:00, wydarzenie 
biletowane

25.09 Niedziela Melomana – Elbląska Orkiestra Kameralna, 
Szkoła Muzyczna Gdynia, godz. 16:00, wydarzenie 
biletowane

25.09 Flapjack, Podwórko.art, godz. 19:00, wydarzenie 
biletowane

25.09 Grzegorz Bukała i Wały Jagiellońskie+, Blues Club, 
godz. 19:30, wydarzenie biletowane

25.09 Koncert Zamenhofy Trio, Desdemona, godz. 20:00, 
wstęp wolny

29.09 Marta Szefke Groove Band, Blues Club, godz. 19:30, 
wydarzenie biletowane

1.10 4szmery – Tribute to AC/DC, Blues Club, godz. 19:30, 
wydarzenie biletowane

3.10 Morricone Film History, Gdynia Arena, godz. 19:30, 
wydarzenie biletowane

6.10 Lucky Troubles, Blues Club, godz. 19:30, wydarzenie 
biletowane

7.10 Hunter, Podwórko.art, godz. 20:00, wydarzenie 
biletowane

8.10 Dezerter, KMKZ, Amputacja Głowy, Podwórko.art, 
godz. 19:00, wydarzenie biletowane

9.10 Wojtek Kiełbasa – Ed Sheeran Night, Blues Club, 
godz. 19:30, wydarzenie biletowane

10.10 Koncert Karuzela GNA, Teatr Muzyczny, godz. 17:30, 
20:30, wydarzenie biletowane

10.10 The Show A Tribute To Abba, Gdynia Arena, 
godz. 19:30, wydarzenie biletowane

13.10 The Steepwater Band, Blues Club, godz. 19:30, 
wydarzenie biletowane

14.10 The Beatles Show, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
godz. 20:00, wydarzenie biletowane

16.10 Gentleman! i Four Houses, Blues Club, godz. 19:30, 
wydarzenie biletowane

16.10 Percival Schuttenbach | Rise of the Slavic Gods, 
Podwórko.art, godz. 20:00, wydarzenie biletowane

PROJEKCJE FILMOWE I SPEKTAKLE TEATRALNE

22.09 Kino w tuBazie „Misja: szczęście”, Stara Wozownia, 
godz. 19:00, wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

22-24.09 Spektakl „SOMETHING ROTTEN, czyli coś się 
psuje”, Teatr Muzyczny, 22.09 godz. 19:00, 23.09 godz. 19:00, 
24.09 godz. 14:00 i 19:00, wydarzenie biletowane 

22-25.09 Spektakl „Boeing Boeing”, Konsulat Kultury, 
godz. 19:00, 25.09 godz. 17:00, wydarzenie biletowane

25.09 Spektakl „Pieski na tropie przygody!”, Sala 
Koncertowa Portu Gdynia, godz. 12:00, wydarzenie 
biletowane

25, 27.09, 2.10 Spektakl „Kursk”, Dar Pomorza, godz. 20:00, 
wydarzenie biletowane

29.09 Kino w tuBazie „Rzeka”, Stara Wozownia, godz. 19:00, 
wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

29.09-2.10 Spektakl „Chłopi”, Teatr Muzyczny, godz. 19:00, 
2.10 godz. 17:00, wydarzenie biletowane

30.09-1.10 Spektakl „Dzień Świra”, Konsulat Kultury, 
godz. 19:00, wydarzenie biletowane

2.10 Spektakl „Pozytywni”, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
godz. 18:00, 20:15, wydarzenie biletowane

6-9.10 Spektakl „Lalka”, Teatr Muzyczny, godz. 19:00, 
9.10 godz. 17:00, wydarzenie biletowane

7-8.10 Spektakl „Sen nocy letniej”, Teatr Miejski, 
godz. 19:00, wydarzenie biletowane

8.10 Spektakl „Babski przekręt”, Sala Koncertowa Portu 
Gdynia, godz. 17:00, wydarzenie biletowane

8.10 Spektakl „Rubinowe Gody”, Sala Koncertowa Portu 
Gdynia, godz. 19:00, wydarzenie biletowane

9.10 Spektakl „Tango – na pełnym morzu”, Dar Pomorza, 
godz. 20:00, wydarzenie biletowane

11.10 Spektakl „Pomoc domowa”, Teatr Muzyczny, 
godz. 17:30, 20:30, wydarzenie biletowane

12.10 Teatr cieni baśni Andersena, Sala Koncertowa Portu 
Gdynia, godz. 18:30, wydarzenie biletowane

13-16.10 Spektakl „SOMETHING ROTTEN, czyli coś się 
psuje”, Teatr Muzyczny, godz. 19:00, 16.10 godz. 17:00, 
wydarzenie biletowane

15.10 Spektakl „Kiedy kota nie ma...”, Sala Koncertowa Portu 
Gdynia, godz. 16:00, wydarzenie biletowane

16.10 Spektakl „Marysia ma Rysia”, Konsulat Kultury, 
godz. 11:00, 16:00, wydarzenie biletowane

Wydarzenia cykliczne:

Piątki z muzyką na żywo
Searcle, godz. 18:00, wstęp wolny
23.09 Izabela Krauska i Adam Skrzypczak 

7.10 Urban Megi Mint

14.10 Izabela Krauska i Adam Skrzypczak

Spacery z wolontariuszem-przewodnikiem w sobotnie 
przedpołudnia
Każda sobota (do 17.12), Muzeum Emigracji, godz. 11:00, 
wydarzenie biletowane

Joga na bulwarze
Każda sobota (do 1.10), Bulwar Nadmorski (przy 
restauracji Barracuda), godz. 10:00, wstęp wolny

Piątkowe kolacje z muzyką na żywo
My Place Gdynia, godz. 19:30-21:30, wydarzenie biletowane

Kultura Dostępna w kinie Helios Centrum Riviera
Specjalne pokazy polskich filmów
Każdy czwartek (do 29.12), Helios Centrum Riviera, 
godz. 13:00 i 18:00, wstęp biletowany 10zł 
Dokładny repertuar dostępny na stronie helios.pl

Bieżąca oferta kulturalna i turystyczna Gdyni na 
stronach:

www.gdynia.pl 

www.gdyniakulturalna.pl 

www.gdyniarodzinna.pl 
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